
 

ŠKOLA S  NOVOU TVÁŘÍ 
 

Hledáte pro své dítě školu s nízkým počtem žáků,  

kde panuje příjemná a přátelská atmosféra?  
 

Je pro Vás důležitý individuální přístup?  
 

Nebo prostě na vaše dítě nezbylo místo ve škole  

v místě vašeho bydliště?  
 

Možná hledáte právě nás a my vás. 😊 
 

 
 

PŘIJÍMÁME ŽÁKY 

DO MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY STRUŽNICE 

V JEZVÉM ! 
 

Bližší informace na tel: 733 512 159 
 

Proč zvolit právě naši školu? 
 

***děti se učí ve dvou heterogenních třídách s malým počtem žáků***máme velmi 

blízko k přírodě, nacházíme se ve vesnici pouhých 7 km od České Lípy***cílíme 

program na environmentální a hudební výuku***do výuky zařazujeme prvky 

waldorfské a montessori pedagogiky***každý měsíc prožijeme projektový 

den***zrušili jsme centrální zvonění, každá třída si zvoní podle potřeby***čas 

výuky je přizpůsobený příjezdu autobusů***výuku angličtiny zařazujeme od první 

třídy***s dětmi koncertujeme (dle zájmu i s rodiči)***na škole působí logopedický 

asistent***většina výletů hrazena ze sponzorských darů, přispíváme na 

dopravu***nabízíme široký výběr odpoledních kroužků (keramika, hudební, 

pohybový, myslivecký, jóga pro děti)***během roku prožíváme různé mimoškolní 

akce pro rodiče s dětmi***o letních prázdninách hostíme letní přírodovědný 

tábor***mladšího sourozence lze umístit v naší MŠ Stružnice***rodiče i prarodiče 

mohou navštěvovat večerní jógu nebo kroužek tvoření**obědy dovážíme z naší 

školky, vaříme domácí zdravou kuchyni***pokud budete chtít, uvaříme i pro Vás 

😊*** 
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MALOTŘÍDNÍ  ŠKOLA  
 S  NOVOU  TVÁŘÍ  

v JEZVÉM 
(5km od České Lípy) 

 

přijímá nové žáky do 1.třídy 

(ev.i do vyšších ročníků) 
 

 

Přijďte se k nám podívat. 

Den otevřených dveří ! 

Ve středu 29.3.  

nás můžete navštívit od 8 hod během vyučování. 

Od 15 hod vás zveme na program 

Veselé hrátky s předškoláky.  
 

Bližší informace na tel: 733 512 159. 


